ADDENDA AL CONVENI AUTORITZANT LA REALITZACIÓ D’OBRES DEL
PROJECTE CAMÍ NATURAL DE LA MUGA I LA CESSIÓ D’ÚS GRATUÏT DELS
TERRENYS AFECTATS

REUNITS a Pont de Molins
D'una part, l’Il·lustríssim Senyor Ferran Roquer Padrosa, president del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, amb NIF P6700008C, actuant d’acord amb l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de
Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Ple de la corporació de
data 15 de juliol de 2015; i assistit pel secretari de la corporació.
De l'altra, l’Il·lustríssim Senyor Albert Gómez Casas, president del Consorci de les Vies Verdes de
Girona, amb NIF P1700047B, en exercici de les facultats que li confereix l’article 15 dels Estatuts
del Consorci de les Vies Verdes de Girona i assistit pel secretari.
De l'altra, l’Il·lustríssim Senyor Josep Fuentes Jiménez, alcalde de l’Ajuntament de Pont de Molins,
amb NIF P1714400G, en exercici de les facultats que li confereix l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 53.1.a del Decret legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i
facultada mitjançant acord de Ple de la corporació en data 5 de juliol de 2018, i assistit pel secretari
de la Corporació.
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni,
i a aquest efecte,
MANIFESTEN
1. Que l’article 26 dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona estableix el següent:
«Els béns adscrits al Consorci pels diferents ens consorciats conserven la seva qualificació i
titularitat originària. Les facultats de disposició que es puguin reconèixer al Consorci sobre els béns
esmentats són les que constin als acords de cessió corresponents i es limiten sempre a les finalitats
estatutàries del Consorci.»
2. Que l’article 321 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) estableix, per una banda, que els béns de domini públic i
els patrimonials que els ens associats adscriguin al consorci per al compliment dels fins d’aquest
conserven la qualificació originària i, per l’altra, que el consorci té sobre les obres, els béns i les
instal·lacions cedides pels seus membres unes facultats de disposició limitades a les finalitats
estatutàries.
3. Que la proposta de gestió del Camí Natural de la Muga, signada en data 9 d’octubre de 2017,
estableix que el Consorci de les Vies Verdes de Girona vol incloure aquest camí a les seves rutes i
passar a gestionar-lo.

4. Que l’adscripció del Camí Natural de la Muga al Consorci de les Vies Verdes de Girona
s’ajustaria a desenvolupar les seves finalitats estatutàries.
5. Que els titulars dels béns continuarien essent els Ajuntaments i els propietaris particulars
implicats.

Per tot això,
ACORDEN
1. Que el Consorci de les Vies Verdes de Girona se subrogui en els drets i obligacions fixats en el
conveni de cessió d’ús signat entre l’Ajuntament de Pont de Molins i el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, en substitució d’aquest últim.
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda per duplicat, en el lloc i en
la data indicats.
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